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Venjaraleiðin 

Partur av WU17 2021 Legacy Programme 

Í samband við, at Føroyar eru vertir fyri WU17 EURO2021, vilja FSF og UEFA í felag nýta høvið til at styrkja 
gentu- og kvinnusíðuna í føroyskum fótbólti. 

Hetta gera vit við Legacy-skipanini, har vit ynskja at førleikamenna og styrkja tríggjar bólkar innan fótbólt fyri 
gentur og kvinnur: venjarar, dómarar og leiðarar í feløgum.  

 
Venjaraleiðin er fyri kvinnur, sum hava hug og hegni til at fara undir hægri venjaraútbúgving og á tann hátt vera 
við til at hækka støðið á føroyskum fótbólti. Talan er um eitt skeið, har luttakararnir taka B2 og B3 í eini serligari 
tilgongd, sum er merkt av EM endaspælinum. Skeiðið er skipað yvir trý vikuskifti og ein heilan leygardag í 2021:  
 

 12. – 14. februar 

 30. apríl – 2. mai (við gisting á gistingarhúsi) 

 Leygardagin 8. mai 

 19. – 21. november 
 
Upptøkukrav til skeiðið er B1, og eftir lokið skeið verða luttakararnir eggjaðir til at fara víðari á B4 – hetta er tó ikki 
eitt krav fyri luttøku. 
 
Skeiðið verður skipað og boðið út í samband við EM endaspælið fyri U17 gentur, sum verður í Føroyum 2. – 14. 
mai 2021, og innihaldið á skeiðinum í apríl - mai verður serliga merkt av hesum. Eitt nú gista luttakararnir á 
gistingarhúsi fyrsta vikuskiftið í mai, og frálæran í hesum døgunum verður somuleiðis merkt av EM-dámi. 
 
Skeiðið er ókeypis, og matur á skeiðsdøgunum, umframt gisting í døgunum 30.4 – 2.5 er íroknað luttøkuni. 
 
20 pláss eru á skeiðinum, og treytirnar fyri at taka lut eru:  
 

 At umsøkjarin hevur B1* 

 At umsøkjarin er sinnað at taka lut allar skeiðsdagarnar 

 At umsøkjarin er áhugað í at venja gentu- og kvinnulið eftir lokið venjaraskeið 
 
 
Umsókn fer fram við at senda útfylla umsóknarskjalið á næstu síðu og senda tað til Pætur S. Clementsen, 
tekniskan stjóra í FSF (psc@football.fo). 
 
Meira fæst at vita um skeiðini við at venda sær til Pætur S. Clementsen á teldupost psc@fsf.fo ella á tlf. 291964. 
 
*Umsøkjarar við B2 prógvi kunnu eisini søkja og møguliga verða frítiknar fyri uppmøting til ein part av skeiðnum. 
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Venjaraleiðin 2021 - umsóknarskjal 

WU17 EURO2021 Legacy Programme 

At lata inn í seinasta lagi fríggjadagin 15. januar 2021 

 

Persónligir upplýsingar: 

Navn  Føðidato  

Bústaður  Felag (2020)  

Útbúgving  Starv  

Teldupostur  Fartlf.  

 
 

Venjarauppgávur/-starv: 

Ár Felag Lið Frágreiðing 

2021 (væntað)    

2020    

2019    

2018 og eldri    

 

 

Onnur útbúgving, sum kann vera viðkomandi fyri venjarastarvið: 

 

 

 

 
 

Dagfesting  Undirskrift / 
umsøkjari: 

 

 

GG! Tað er umráðandi, at Umsóknarskjalið verður útfylt so neyvt sum gjørligt. 



 

 

 


